
 

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS 2018 METŲ NUTARIMAI 

 

Posėdžio 

data 
Svarstyta Nutarta 

2018-01-18   

Nr. SV1-01 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos narės 

dr. Ritos Jankauskienės atšaukimo iš Akademinės tarybos sudėties 

jos pačios prašymu. 

Atšaukti dr. Ritą Jankauskienę iš Akademinės tarybos narių jos pačios prašymu. 

2. Dėl naujo (trūkstamo) Akademinės tarybos nario rinkimų 

paskelbimo. 

Paskelbti naujo (trūkstamo) nario į Akademinę tarybą rinkimus ir juos vykdyti, 

vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos narių 

rinkimo ir skyrimo tvarka. Trūkstamą narį išrinkti iki 2018 m. vasario 9 dienos. 

3. Dėl darbo užmokesčių koeficientų perskaičiavimo nuo 2018-01-

01, taikant pareiginės algos bazinį dydį 132,50 Eur.  

Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos nepedagoginio personalo darbo 

apmokėjimo tvarkos ir Klaipėdos valstybinės kolegijos  dėstytojo darbo krūvio 

sudarymo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimo projektui. 

4. Dėl leidimo rengti Pradinio ugdymo pedagogikos studijų 

programą. 

Pritarti Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos rengimui. 

5. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų rezultatų įskaitymo 

tvarkos aprašo tvirtinimo. 

Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarkos 

aprašą. 

2018-01-29   

Nr. SV1-02 

1. Dėl Priėmimo į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2018 - 2019 m. 

plano tvirtinimo. 

Tvirtinti Priėmimo į Klaipėdos valstybinę kolegiją 2018 - 2019 m. planą. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Praktikų organizavimo ir 

vertinimo tvarkos tvirtinimo. 

Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Praktikų organizavimo ir vertinimo 

tvarką. 

2018-02-06   

Nr. SV1-03 

1. Dėl  ŠMM  asignavimų, skirtų dėstytojų atlyginimams padidinti, 

tikslingo panaudojimo principų, siekiant įgyvendinti LR ŠMM 

2018-01-22 įsakymą Nr. V-58 „Dėl dėstytojų atlyginimų 

padidinimo“ . 

1. Pritarti ŠMM skirtų asignavimų tikslingo panaudojimo principams: 

1.1. skirti asignavimus dėstytojų darbo užmokesčiui  didinti 20 proc. mokant 

priedą prie atlyginimo; 

1.2. dėstytojų darbo užmokesčio daliai, mokamai iš VB lėšų naudoti ŠMM 

skirtus asignavimus; 

1.3. dėstytojų darbo užmokesčio daliai, mokamai iš Specialiųjų lėšų naudoti 

kolegijos lėšas. 

2. Priedą mokėti nuo 2018-01-01, išmokant už sausio mėn. su vasario mėn. 

atlyginimu. 

2. Dėl 2018 m. finansinių lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo 

priemonių plano. 

Pritarti 2018 m. finansinių lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo priemonių 

planui. 

2018-03-09  1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir 



Nr. SV1-04 gynimo ir saugojimo tvarkos tvirtinimo. saugojimo tvarką. 

2018-03-21  

Nr. SV1-05 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017 metų veiklos 

ataskaitos. 

Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2017 metų veiklos ataskaitai. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018-2020 metų strateginio 

veiklos plano. 

Pritarti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018-2020 metrų strateginiam veiklos 

planui ir teikti jį svarstyti klegijos tarybai. 

3. Dėl naujo (trūkstamo) Akademinės tarybos nario rinkimų 

paskelbimo. 

Paskelbti naujo (trūkstamo) nario į Akademinę tarybą rinkimus ir juos vykdyti, 

vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės tarybos narių rinkimo 

ir skyrimo tvarka. Trūkstamą narį išrinkti iki 2018 m. balandžio 16 dienos. 

4. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2017 

metų veiklos ataskaitos. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinės tarybos veiklos ataskaitą 

ir ją viešai paskelbti. 

5. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Etikos komisijos sudėties 

pakeitimo. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Etikos komisijos sudėties pakeitimus 

pagal Etikos komisijos pirmininkės Audronės Čistienės 2018 m. kovo 16 d. 

teikimą. 

6. Dėl kreipimosi į Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokslo Tarybą 

(dėl jos narių delegavimo į darbo grupę, kuri vertins atliktų 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir 

kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

kokybę ir lygį. Mokslo ir studijų įstatymo 28 straipsnis, 2 punktas, 3 

papunktis). 

Pritarti kreipimuisi į Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokslo tarybą dėl jos narių 

delegavimo į darbo grupę su AT nariais dėl atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros rezultatų ir kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros kokybės ir lygio įvertinimo. 

2018-04-10  

Nr. SV1-06 

1. Dėl  ketinamos vykdyti Pradinio ugdymo pedagogikos programos 

atitikties studijų programų reikalavimams.  

Patvirtinti, kad ketinama vykdyti Pradinio ugdymo pedagogikos studijų 

programa atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. 

2018-05-08    

Nr. SV1-07 

1.Dėl  Kolegijos struktūros pertvarkos plano nuomonės pateikimo 

Kolegijos Tarybai. 

Pritarti Kolegijos struktūros pertvarkymo planui ir teikti Kolegijos Tarybai 

tvirtinti (1. Pakeisti katedrų pavadinimus iš „Logistikos ir verslo katedra“ į 

„Verslo administravimo katedra“ ir iš „Administravimo ir edukologijos 

katedra“ į „Pedagogikos katedra“. 2. Naikinti Rietavo studijų centrą). 

2.Dėl Kolegijos statuto keitimų svarstymo ir siūlymų teikimo 

Kolegijos Tarybai. 

Pritarti Kolegijos statuto pakeitimams ir teikti Kolegijos Tarybai tvirtinti. 

2018-05-17    

Nr. SV1-08 

1. Dėl  Klaipėdos valstybinės kolegijos Kokybės vadovo. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Kokybės vadovą. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinė kolegijos 2018-2019 m. m. studijų 

kalendoriaus.  

Patvirtinti Klaipėdos valstybinė kolegijos 2018-2019 m. m. studijų kalendorių. 

3. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų nuostatų pakeitimo. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų nuostatų pakeitimus. 

2018-06-29    

Nr. SV1-09 

1. Dėl  Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų programos komiteto 

nuostatų tvirtinimo. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų programos komiteto 

nuostatus. 

2018-09-19    

Nr. SV1-10 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų pareigybių 

kvalifikacinių reikalavimų aprašo. 

 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių 

reikalavimų aprašo redakciją. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos. 

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos redakciją. 

3. Dėl Taikomosios mokslinės veiklos ir eksperimentinės plėtros Patvirtinti Taikomosios mokslinės veiklos ir eksperimentinės plėtros veiklos 



veiklos rezultatų kokybės ir lygio vertinimo už 2017 metus.   rezultatų kokybės ir lygio vertinimą už 2017 metus ataskaitą ir rekomenduotina 

įvesti konferencijų klasifikavimą (tarptautinės Lietuvoje, tarptautinės užsienyje, 

respublikinės ir kt.). 

4. Dėl darbo grupės sudarymo garbės ir kitų vardų suteikimo tvarko 

parengimo. 

Pritarti darbo grupės sudarymui dėl garbės ir kitų vardų suteikimo tvarko 

parengimo iki 2018 m. lapkričio 30 d. 

2018-12-05    

Nr. SV1-11 

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programų 

pavadinimų keitimo ir tvirtinimo.  

1. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programų pavadinimų keitimo:  

  1.1. Pritarti studijų programos Turizmo administravimas pavadinimo keitimui į 

Turizmo verslas. 

  1.2. Pritarti studijų programos Statyba pavadinimo keitimui į Statybos 

inžinerija.  

  1.3. Atidėti studijų programų Geodezija ir Transporto logistikos inžinerija 

pavadinimų keitimo svarstymą penkioms darbo dienoms. 

2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programas: Turizmo 

verslas; Logistikos vadyba; Įstaigų ir įmonių administravimas; Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė pedagogika; Finansai; Buhalterinė apskaita; Socialinis darbas; 

Odontologinė priežiūra; Kineziterapija; Grožio terapija; Dietetika; Burnos 

higiena; Bendrosios praktikos slauga; Statybos inžinerija; Mechanikos 

inžinerija; Automobilių transporto inžinerija; Maisto technologijos; 

Informatikos inžinerija; Informatika; Elektros ir automatikos inžinerija. 

2. Dėl Klaipėdos valstybinės kolegijos Etikos komisijos sudėties 

pakeitimo. 

1. Tvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos etikos komisijos sudėtį: 

Audronė Čistienė, Etikos komisijos pirmininkė, KVK Verslo fakulteto 

Pedagogikos katedros vedėja, lektorė; 

Saulius Grinkevičius, KVK Technologijų fakulteto lektorius; 

Dr. Gražina Šniepienė, KVK Sveikatos mokslų fakulteto docentė; 

Jūratė Beinorienė, Socialinių partnerių atstovė iš VŠĮ Jūrininkų sveikatos 

priežiūros centras; Jolanta Mileškienė, Socialinių partnerių atstovė iš 

UAB Manager. LT;   

Modestas Deksnys, studentų atstovas iš KVK Verslo fakulteto;   

Brigita Razgaitytė, studentų atstovė iš KVK Sveikatos mokslų fakulteto;  

Gvidas Gudauskas, studentų atstovas iš KVK Technologijų fakulteto. 

2. Įpareigoti parengti Klaipėdos valstybinės kolegijos Etikos komisijos veiklos 

nuostatus iki 2019-01-30. 

3. Dėl studentų nuomonės apie dalyko studijas tyrimo instrumento 

pritarimo. 

Pritarti studentų nuomonės apie dalyko studijas tyrimo instrumentui ir duomenų 

rinkimo procesui. 

2018-12-12, 

Nr. SV1-12 

1. Dėl  Geodezijos ir Transporto logistikos inžinerija studijų 

programų pavadinimo keitimo ir tvirtinimo. 

1. Pritarti studijų programos pavadinimo „Geodezija“ pakeitimui į „Skaitmeninė 

geodezija“ ir ją tvirtinti. 

2. Pritarti studijų programos pavadinimo „Transporto logistikos 

inžinerija“ pakeitimui į „Transporto logistika“ ir ją tvirtinti. 

 


